Nabídka Step by Step ČR, o.p.s. - ŠABLONY PRO ZŠ

Výzva OP VVV č. 02_18_063 a 064 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ
Stejně jako v předešlých výzvách (č. 056, 022 a 023) jsme pro Vás připravili nabídku pro realizaci tzv. šablon. V minulých letech jsme ve spolupráci
s mateřskými a základními školami po celé ČR uskutečnili desítky vzdělávacích ak vit a projektů hrazených z prostředků těchto výzev. Níže uvedené
programy připravíme pro vaši školu „na míru“ dle vašich priorit a potřeb. Další možnos je účast na akcích určených širší pedagogické veřejnos , nabídku
termínů a míst realizace veřejných seminářů naleznete na h p://zacitspolu.eu/
Doufáme, že vás naše nabídka osloví, a těšíme se na spolupráci
Pasáková Iveta, ředitelka SbS ČR, o.p.s.
info@sbscr.cz, tel. 222963596
Uvedené programy jsou akreditované v systému DVPP MŠMT. Naši mentoři, supervizoři a lektoři splňují kvalifikační předpoklady pro
realizaci šablon II.
Šablona Program
2.II/7

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ZŠ
Název akreditovaného vzdělávacího programu

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZŠ – DVPP V ROZSAHU 8 HOD
a) Čtenářská gramotnost:
1. Dílny čtení (pro 1. i 2. st. ZŠ)
2. Strategie na podporu čtenářské gramotnos na I.stupni ZŠ
3. Strategie na podporu čtenářské gramotnos na I.stupni ZŠ
4. Podpora čtenářské gramotnos na základní škole (pro 1. st. ZŠ)
d) Osobnostně sociální rozvoj:
5. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů
6. Osobnostně sociální rozvoj učitelů
7. Osobnostně sociální rozvoj učitelů
8. Kurz prezentačních a komunikačních dovednos
9. Mentoring - příprava budoucích mentorů
10. Mentoring – příprava budoucích mentorů
e) Inkluze:
11. Inkluze, rozmanitost a demokra cké hodnoty (1. a 2. st. ZŠ)

počet
hodin*

Orientační cena na
osobu**

8h
8h
16 h
32 h

1590 Kč / os
1590 Kč /os
3190 Kč /os
6100 Kč / os

8h
20 h
40 h
40 h
40 h
80 h

1590 Kč / os
3890 Kč / os
7450 Kč / os
7450 Kč / os
7450 Kč / os
19 900 Kč / os

8h

1590 Kč / os

12. Společné vzdělávání krok za krokem (1. st. ZŠ)
32 h
6100 Kč /os
g) Polytechnické vzdělávání:
13. Podpora polytechnického vzdělávání u dě mladšího školního věku
8h
1590 Kč / os
i) Projektová výuka
14. Integrovaná tema cká výuka (1 st. ZŠ)
8h
1590 Kč / os
15. Výchovné a vzdělávací strategie (1 st. ZŠ)
8h
1590 Kč / os
* Uvádíme také vzdělávací programy s vyšší hodinovou dotací, které je možné ﬁnancovat násobením konkrétní šablony
**Orientační cena kurzu na míru je kalkulována na 1 osobu při počtu 10-15 účastníků. Nezahrnuje ubytování, cestovné a stravné účastníků. Cenu je
možno stanovit smluvně v případě zájmu většího počtu účastníků nebo při realizaci více programů.

KROMĚ VÝŠE UVEDENÝCH PROGRAMŮ NABÍZÍME SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI ŠABLON:
Šablona Progarm Název akreditovaného vzdělávacího programu
počet
č.
hodin*
2.II/9
SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ PEDAGOGŮ Z RŮZNÝCH ŠKOL PROSTŘEDNICTVÍM VZÁJEMNÝCH NÁVŠTĚV
16. Zprostředkování vzájemných návštěv v základních školách se vzdělávacím programem Začít
spolu®
16 hod
2.II/12
NOVÉ METODY VE VÝUCE ZŠ
a) čtenářská gramotnost, e) inkluze, g) projektová výuka
17.
Realizace šablony ve spolupráci s pedagogem – expertem pracujícím v ZŠ se vzdělávacím
programem Začít spolu®
6h
2.II/13
PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ ZŠ PROSTŘEDNICTVÍM SUPERVIZE / MENTORINGU / KOUČINKU
Mentoring:
18.
30 h (20 +
Skupinová a individuální podpora pedagogů ZŠ
10 h)
* počet hodin předepsaných šablonou
** ceny budou upřesněny po speciﬁkaci zakázky (doprava, ubytování mentora, experta, zohlednění potřeb školy apod.)

Orientační cena**
jednorázová platba
1000 Kč

5000 Kč (v ceně je
zahrnutý honorář
pedagoga-experta)

900 Kč / hod

